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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini dikemukakan simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi 

penelitian bagi guru bimbingan dan konseling serta peneliti selanjutnya. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Teknik storytelling efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi terhadap 

AA, RL dan RB. Akan tetapi konseli RB tidak mengalami peningkatan pada 

aspek merencanakan karir masa depan.  

2. Bimbingan Belajar melalui teknik storytelling dirancang untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa, dengan menggunakan teknik storytelling. 

3. Teknik storytelling efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa 

ditandai dengan adanya peningkatan pada semua aspek.  

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian ditujukan kepada guru Bimbingan dan Konseling/ 

Konselor dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi Guru Bimbingandan Konseling/ Konselor  

a. Teknik Storytellingterbukti efektif untukmeningkatkan motivasi berprestasi 

siswa guru BK/konselorsebaiknya dapat menggunakan tenik 

storytellingsecara berkelanjutan dimulai dengan kelas VII dan Kelas VIII 

agar siswa memiliki motivasi berprestasi sejak dini.  

b. Teknik Storytelling penting untuk dimasukkan kedalam program kerja 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya bagi siswa yang 
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kurang terampil dalam menentukan pilihan alternatif dalam bercerita pada 

saat menyelesaikan tugas. Penting bagi Guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor untuk membaca  mengenai metode teknik storytelling 

yang telah dikembangkan para ahli. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya ketika menggunakan teknik storytelling sebagai salah 

satu teknik untuk membantu permasalahan konseli hendaknya memperhatikan 

beberapa halsebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan didampingi oleh pakar ahli dalam 

bidangnya agar penelitian lebih maksimal lagi dalam mengisi angket motivasi 

berprestasi. 

2. Rancangan intervensi yang dijadikan sebagai dasar pemberian bantuan 

hendaknya direncang untuk masing-masing subjek penelitian berdasarkan 

karakteristik masalah yang dihadapi konseli karena intervensi kurang optimal 

jika digeneralisasikan untuk tiga subjek penelitian.  

3. Peneliti selajutnya diharapkan dapat menggunakan desain single subjectA-B 

sehingga konsistensi peningkatan setelah diberikan intervensi lebih kuat. 

Peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan pengukuran melalui angket 

dan wawancara saja, tetapi perlu dilengkapi dengan wawancara yang sedetail 

mungkinsehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap dalam melakukan 

analisis data.  

 


